
 
 

 

Zgoda na przetwarzanie danych 

osobowych 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych przez KATIKA Expat Assistance z 

siedzibą w Warszawie (00-695), ul. Nowogrodzka 

44/4 w związku z realizacją usługi z zakresu 

doradztwa imigracyjnego jak również wyrażam 

zgodę na przetwarzanie moich danych przez 

podmioty współpracujące z firmą KATIKA Expat 

Assistance w zakresie niezbędnym do realizacji 

usługi (tłumacze przysięgli, kurierzy, operatorzy 

pocztowi, przewoźnicy, partnerzy świadczący 

usługi utrzymywania systemów 

informatycznych). 

Zostałem poinformowany o przysługującym mi 

prawie dostępu do treści moich danych 

osobowych i ich poprawiania, prawie uzyskania 

informacji o celu, zakresie i sposobie 

przetwarzania moich danych osobowych, prawie 

wniesienia pisemnego umotywowanego żądania 

zaprzestania dalszego przetwarzania danych 

osobowych, prawie do ich przenoszenia, prawie 

do usunięcia moich danych osobowych ze zbiorów 

firmy KATIKA Expat Assistance oraz prawie do 

cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie 

danych osobowych w dowolnym momencie. 

 

……………………………………………………….………………………….. 

Imię i nazwisko, data / Name and surname, date 

……………………………………………………….………………………….. 

Podpis / Signature 

 

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest 

KATIKA Expat Assistance z siedzibą w Warszawie (00-695), ul. 

Nowogrodzka 44/4, kontakt e-mail z inspektorem ochrony 

danych: iodo@katika.pl 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych). 

 

 

Consent to the processing of personal 

data 

 

I hereby agree to the processing of my personal 

data by KATIKA Expat Assistance with its 

registered office in Warsaw (00-695) at 44/4 

Nowogrodzka St. with regard to providing the 

service in the area of immigration counsel, as well 

as I grant my consent for my data to be processed 

by the entities cooperating with KATIKA Expat 

Assistance in the area necessary to execute the 

service (sworn translators, couriers, post office 

operators, carriers, partners who provide the 

services of IT system maintenance). 

 

I have been informed about my right to access the 

content of my personal data and to correct them, 

the right to obtain information concerning the 

aim, scope and the manner of processing my 

personal data, the right to submit a written 

justified request for ceasing to process my 

personal data further, the right to move them and 

the right to delete my personal data from KATIKA 

Expat Assistance' files, as well as the right to 

revoke the granted consent to process my 

personal data at any moment. 

 

 

 

 

 

 

 

We hereby inform that the personal data administrator is KATIKA 

Expat Assistance with its registered office in Warsaw (00-695) at 

44/4 Nowogrodzka St., e-mail contact with data protection 

inspector: iodo@katika.pl  

The legal basis: The Regulation (EU) 2016/679 of the European 

Parliament and of the Council of Europe of 27th April 2016 on the 

protection of natural persons with regard to the processing of 

personal data and on the free movement of such data, and 

repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection 

Regulation). 


